
Protokół Nr CLVIII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 8 czerwca 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CLVII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

2 czerwca 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

5. Przyjęcie projektu odpowiedzi na petycję dotyczącą dojścia do kolektora ściekowego 

do działki nr 138/2, obręb Błogoszcz. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o pogłębienie i udrożnienie rowów 

przy drodze powiatowej Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/2 obręb 

Pruszynek, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3664W (działka 

ewid. nr 736/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 581/2 obręb 

Lipiny, 

 Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – przejście 

poprzeczne pod drogą na wysokości dróg gminnych: ul. Zamkowa, ul. Wodna, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił 

ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3666W obręb Stok Lacki (działka ewid. nr 528) w celu 



budowy przyłącza  elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania 

budynku (biblioteka), 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. br 426/2) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1005/2, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 307) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 252/36, 

252/32 obręb Domanice Kol., 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb Rudnik Duży (działka ewid. 

nr 602) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 387/4, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                       

w miejscowości  Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 438/1, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości  Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 205, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3, 

 Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665, 

obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na istniejącej podbudowie 

słupowej, 



 Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W (obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665, 

obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie  telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na istniejącej 

podbudowie słupowej, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 385 - obręb Januszówka) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                        

z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 385 – obręb 

Januszówka) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 557 – obręb 

Grodzisk) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 557 - obręb Grodzisk) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                       

z przyłączami, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił 

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory Duże 

(działka ewid. nr 285) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 

0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 581/3, 

  Gminy Suchożebry w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3612W (działka ewid. nr 105) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 132 obręb Krynica, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił 

Instalatorstwa Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W w miejscowości Strzała (działka 



ewid. nr 361) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 360/1 – budynek mieszkalny, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W (działka ewid. nr 

129 – obręb Rogóziec) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek – działka ewid. nr 67) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie linii kablowej SN wraz                                 

z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka 

ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek – działka ewid. nr 67) poprzez 

umieszczenie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową i studniami 

kablowymi światłowodowymi, 

 PRB Inż. BUDOKAN Łosice ul. Berka Joselewicza 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid. nr 455) w miejscowości 

Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami , 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 641/3 – obręb 

Tchórzew) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 641/3 - obręb Tchórzew) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                      

z przyłączami, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 170 obręb 

Zaliwie Piegawki, 



 „DINO POLSKA” ul. Ostrobramska 122 Krotoszyn w sprawie lokalizacji 

zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3604W (działka ewid. nr 1418) do 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 obręb Broszków, 

 Domtel Teletom Siedlce ul. Wałowa 9/31 w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W i nr 3618W (działki ewid. nr: 2708/3, 

2697/1, 2708/2, 2714 – obręb Hołubla) w celu lokalizacji napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie zaliczenia nadpłaty powstałej w wyniku wydania decyzji 

zmieniającej w pkt 1 opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 

urządzeń związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach 

projektu „Internet dla Mazowsza”, 

 Województwa Mazowieckiego w Warszawie, reprezentowanego przez Agencję 

Rozwoju Mazowsza S.A. Warszawa ul. Stawki 2A lok. 11 w sprawie umorzenia 

postępowania administracyjnego w części dotyczącej odmowy zaliczenia 

dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego lub ewentualnego zwrotu nadpłat od dnia 25 października 2019 r. do 

chwili złożenia wniosku o zmianę decyzji tj. 3.12.2021 r. - w 15 sprawach                              

z wniosku, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                      

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 361, 

 w sprawie zakupu drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 

drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

 Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu o zamontowanie barier ochronnych 

U-14a w ciągu drogi powiatowej nr 3661W po obu stronach przepustu pomiędzy 

miejscowościami Zaliwie- Szpinki i Wólka Proszewska oraz w miejscowości 

Zaliwie Szpinki po jednej stronie przepustu, 

 Gminy Kotuń w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3675W obręb Kotuń w miejscowości Józefin (działki ewid. nr 1228, 1404/1)                     

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci 

wodociągowej. 



7. Przyjęcie rozliczenia przez gminy z terenu powiatu siedleckiego pierwszej i drugiej 

transzy dotacji celowej z zakresu odśnieżania dróg powiatowych, za okres od 

15.11.2021 r. do 30.04.2022 r. 

8. Zapoznanie z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

9. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach                       

o wsparcie organizacji Jubileuszu 100-lecia Szkoły. 

10. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród laureatom XI Powiatowego 

Konkursu Piosenki Anglojęzycznej organizowanego w GOK w Zbuczynie. 

11. Rozpatrzenie prośby WLKS Nowe Iganie o sfinansowanie zakupu 12 pucharów dla 

najlepszych klubów w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym im. Tadeusza                              

i Zygmunta Strus zaplanowanym na 26 czerwca br. 

12. Rozpatrzenie prośby Koła Gospodyń Wiejskich w Modrzewiu o dofinansowanie 

zakupu nagród dla zawodników w konkurencjach sportowych podczas „Pikniku 

Rodzinnego” organizowanego w Modrzewiu. 

13. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLIVII/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 2 czerwca 2022 r.  

 

`Ad. pkt 3 

              Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVIII/449/2022 w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr 1). 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVIII/450/2022 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Siedlce do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przygotowany przez Wydział Dróg projekt 

odpowiedzi na petycję dotyczącą dojścia do kolektora ściekowego do działki nr 138/2, obręb 

Błogoszcz (zał. nr 3). Projekt odpowiedzi – do wysłania zainteresowanemu oraz do 

zamieszczenia w BIP. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił: 

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Pana Jacka Izdebskiego – radnego 

Powiatu o pogłębienie i udrożnienie rowów przy drodze powiatowej Kośmidry 

– Krzesk Majątek, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 90/2 obręb 

Pruszynek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W 

(działka ewid. nr 736/5) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 581/2 

obręb Lipiny, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                             

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – przejście 

poprzeczne pod drogą na wysokości dróg gminnych: ul. Zamkowa, ul. Wodna, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W obręb 

Stok Lacki (działka ewid. nr 528) w celu budowy przyłącza  

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w celu zasilania budynku 

(biblioteka), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. br 426/2) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1005/2, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 307) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 252/36, 

252/32 obręb Domanice Kol., określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb 

Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 387/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                       

w miejscowości  Stok Lacki (działka ewid. nr 538) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 438/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W                                       

w miejscowości  Kownaciska (działka ewid. nr 236) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 205, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3 na okres 8.06.                   

2022 r. – 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                             

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości – działka ewid nr 79/3                  

w terminie  8.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665, obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) 

poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej podwieszonej na 

istniejącej podbudowie słupowej na okres 8.06.2022 r. – 31.12.2032 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(obręb Wołyńce - działka ewid. nr 665, obręb Rakowiec – działka ewid. nr 503) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie  telekomunikacyjnej linii 



kablowej podwieszonej na istniejącej podbudowie słupowej w terminie  

8.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 385 - obręb Januszówka) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  8-10.06.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 385 – obręb Januszówka) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                          

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 10.06.2022 r. – 

31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 557 – obręb Grodzisk) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 15.06.2022 r. – 

31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 557 - obręb Grodzisk) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  8-15.06.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                       

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 285) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV do budynku na działce ewid. nr 581/3, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 105) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 132 obręb 

Krynica, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W                       

w miejscowości Strzała (działka ewid. nr 361) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 360/1 

– budynek mieszkalny, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3628W 

(działka ewid. nr 129 – obręb Rogóziec) w celu budowy kanalizacji kablowej                   

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                        

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek 

– działka ewid. nr 67) w celu prowadzenia robót polegających na budowie linii 

kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi 

światłowodowymi, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                        

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96 oraz w miejscowości Knychówek 

– działka ewid. nr 67) poprzez umieszczenie linii kablowej SN wraz                                       

z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi na 

okres 29.06.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W (działka ewid. 

nr 455) w miejscowości Rzeszotków w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w terminie  26.06-12.08. 

2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. 

nr 641/3 – obręb Tchórzew) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                          

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 14.06.2022 r. – 

31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. 

nr 641/3 - obręb Tchórzew) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie  9.06-14.08. 2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 170 obręb 

Zaliwie Piegawki, określając parametry techniczne, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3604W 

(działka ewid. nr 1418) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 785 

obręb Broszków, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W i nr 

3618W (działki ewid. nr: 2708/3, 2697/1, 2708/2, 2714 – obręb Hołubla) w celu 

lokalizacji napowietrznej telekomunikacyjnej linii światłowodowej wraz                         

z przyłączami, 

 zaliczył nadpłatę powstałą w wyniku wydania decyzji zmieniającej                                 

w pkt 1 opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń 

związanych z budową linii kablowej telekomunikacyjnej w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza”, począwszy od dnia 3.12.2021 r. na poczet przyszłych 

należności od dnia 1.01.2023 r., 

 umorzył postępowanie administracyjne w części dotyczącej odmowy zaliczenia 

dokonanych nadpłat na poczet należności z tytułu opłat za zajęcie pasa 

drogowego lub ewentualnego zwrotu nadpłat od dnia 25 października 2019 r. do 

chwili złożenia wniosku o zmianę decyzji tj. 3.12.2021 r. - w 15 sprawach                             

z wniosku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                      

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 361, 

 sprzedać wnioskodawcy drewno pozyskane z wycinki drzew rosnących                             

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. Skutki 

finansowe -  20 641,86 zł brutto, 

 rozpatrzył wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej - radnej Powiatu                                             

o zamontowanie barier ochronnych U-14a w ciągu drogi powiatowej nr 3661W 

po obu stronach przepustu pomiędzy miejscowościami Zaliwie- Szpinki i Wólka 

Proszewska oraz w miejscowości Zaliwie Szpinki po jednej stronie przepustu. 

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu 

budżetu powiatu na 2023 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W obręb 

Kotuń w miejscowości Józefin (działki ewid. nr 1228, 1404/1) w celu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej. 

 



Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie przedłożone przez gminy pierwszej 

i drugiej transzy dotacji celowej z zakresu odśnieżania dróg powiatowych, za okres od 

15.11.2021 r. do 30.04.2022 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej 

powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLVIII/451/2022 w sprawie zatwierdzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku 

Lackim (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto koszt 

występu zespołu muzycznego podczas Jubileuszu 100-lecia Szkoły Niepublicznej w Borkach 

Wyrkach w dniu 15 czerwca br. (zał. nr 7).  

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2500 zł zakup nagród 

laureatom XI Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej organizowanego w GOK                      

w Zbuczynie (zał. nr 8). Wręczenie nagród planowane jest w dniu 26 czerwca br. 

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił sfinansować za kwotę do 900 zł zakup                       

12 pucharów dla najlepszych klubów w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym                                

im. Tadeusza i Zygmunta Strus zaplanowanym na 26 czerwca br. (zał. nr 9). Zawody odbędą 

się w hali sportowej Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach w dniu 25 czerwca br. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy prośbę Koła Gospodyń Wiejskich 

w Modrzewiu o dofinansowanie zakupu nagród dla zawodników w konkurencjach sportowych 

podczas „Pikniku Rodzinnego” organizowanego w Modrzewiu (uzupełnienie wniosku). 

 



Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 14 

            Na kolejnym posiedzeniu Wydział Dróg przedstwi aktualne stawki opłat za zajęcie                     

1 m2  pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.    

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                                 STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                        /-/ Karol Tchórzewski 

  

 

 


